
 
 

 
 

 
 
 
 

 

3E  ZONDAG NA EPIFANIE 
Gebedsweek voor de eenheid                 22 januari 2023 

 
Orgel: ‚Auf meinem lieben Gott‘ van Dieterich Buxtehude (1637-1707) 

Welkom door de ouderling 

VOORBEREIDEN 

Aansteken van de kaarsen 

Intochtslied(staande): Psalm 139  vers 1 en 2  ‘Heer die mij ziet zoals ik ben’ 

Bemoediging en drempelgebed   
o: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
g: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
o: U, die op ons toekomt,  
    doorbreek met uw stem onze sleur, 
    raak ons aan met uw ongekende liefde. 
g: geef onze nieuwe moed 
    nieuw vertrouwen in U en in elkaar. Amen 
 
Vervolg  Psalm 139: 7 en 8 ‘Gij hebt mij immers zelf gemaakt‘         

(de gemeente gaat zitten) 
 
Kyriegebed 
Kyrielied 836  vers 1 en 2  ‘O Heer die onze Vader zijt’ 

 
Glorialied 195  ‘Ere zij de Vader en de Zoon’ 
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ONTVANGEN 
Groet 
v . De Heer zij  met U 
a. ook met u zij de Heer 
 
Zondagsgebed 

Met de kinderen, en zingen Lied 531 ‘Jezus die langs het water  liep’  

Het verhaal van de bloemen. Verschillende soorten en kleuren bloemen, waaronder 
tulpen, met elkaar verbonden door klimop: verwijzing naar de volken van de aarde. 
De tulp is symbool van gebed, klimop van Gods trouw. 

Lezing 1 Korintiërs 1: 4-17  

Zingen lied 969 ‘ In Christus is noch west noch oost’ 

Lezing Mattheus 4: 12-22 

Zingen lied 903: 1 en 2  ‘Zou ik niet van harte zingen’ 

Overdenken  

 
Zingen ‘De vrouw heeft mij gezien en onverwacht’ (tekst: H.Oosterhuis- herschreven door 

zr Magdalena Berkers sfic, muziek B. Huijbers, melodie o.a. Lied 221)) 
1.De Vrouw heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Zij heeft mijn  licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Zij steeds maar niet met overmacht. 
Zij draagt met zorg mijn grote onvermogen. 
2. Zij laat ons toe. Zij nodigt ons steeds uit. 
Heeft in haar handen onze naam geschreven. 
De Vrouw geeft ons een warm en rijk tehuis 
Biedt als een schoot aan ons haar eigen leven, 
wil ons behoeden, helpt ons steeds vooruit 
en wat wij zijn, Zij heeft het ons gegeven. 
3.Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij baart uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt Uzelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de bedding voor de wilde stromen. 
Zoals een bloem, die langzaam opengaat 
zo laat Gij uw beminden tot U komen. 
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DELEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. Drugspastoraat. Pastoraat’ is een begrip dat in de kerk gebruikt wordt 

voor ‘naar elkaar omzien’. Dat kan op allerlei manieren. Waar mensen elkaar 

ontmoeten, groeit ruimte en verlangen naar bezinning. We merken dat de 

behoefte aan het stilstaan bij het leven groot is en om 

bezinning vraagt. Hoe kan mijn leven met verslaving 

leefbaar blijven en hoe kan ik er zin aan geven of voor 

vinden? In de eigen zondagse diensten en in 

persoonlijke ontmoetingen zijn gebruikers en 

pastores hierover met elkaar in gesprek. Ook over de 

vraag wat de persoon en de boodschap van Jezus 

Christus voor ons kunnen betekenen in deze. 
      -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v.  Diaconie 

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v drugspastoraat 

      -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte 

      -Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer 
informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/ 

2e collecte. Missionair werk: Een kerk van betekenis. Bijna elk dorpsaanzicht in ons 

land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent 

de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: 

middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag. 

Dorpskerken hebben, onder meer, door hun diakonale 

activiteiten, een maatschappelijke functie. De 

dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt 

kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen 

kunnen delen, ideeën opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om van 

betekenis te zijn in de eigen omgeving. 
      -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23    t.n.v. Prot. 

Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. een kerk van betekenis 

      -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte 

      -Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer 

informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/ 

De organist improviseert over een lied 

 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ECSiWhSFjhz2kbPiBewdg
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Dankgebed en voorbeden  
responsie Lied 635  ‘te doen gerechtigheid’ 
Stil gebed 
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome. Uw 

wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En 
vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons 
niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en 
de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid! Amen 

 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: Lied 304 (LvdK) vers 1 en 3  ‘God is getrouw’ 
1.God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
De ‘t heden kent , de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
En ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 
3.De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land als Gods gezant  

Zegen beaamd door  allen:  

 
Orgel: Praeludium in h -moll (BWV 544) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken collecteren: 

organist: 
lector: 

kinderdienst: 
ontvangst deur: 

lay out, kopiëren Orde van Dienst: 
liturgische bloemschikking: 

Beeld- en geluidtechniek: 

ds Roel Knijff 
Rudie van Balderen 
Anita Pfauth,  Lena de Man 
Henk Trommel 
Tonneke van der Mede 
Jelte Katsma 
Ria Kok-van Hall en Mathilde van Leeuwen 
Marijke Dortland, Leni Kieft en Tine de Lange 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Timo Omta 

 


